
  واملراد بالسمع هنا مسع اإلجابة وإال مسع اإلدراك؟

  ؟مسع اإلدراك  الطالب:

   أو هذا وهذا؟ الشيخ:

  هذا وهذا الطالب: 

إال بعد مسع اإلدراك، ليس املراد  ،ولكن إذا قلت مسع اإلجابة ما ميكن مسع اإلجابة إال بعد مسع اإلدراك الشيخ:

  . )) واسمعوا ((تسمع وتطيع  ؛أنك تسمع وتعصي

   .)) وللكافرين عذاب أليم ((لقوله:  ؛ومنها: التحذير من خمالفة أمر اهللا وأنه من أعمال الكافرين

المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم واهللا ال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب و  مث قال تعاىل: ((

  .)) يختص برحمته من يشاء واهللا ذوا الفضل العظيم

مجيع األصناف الذين  ينتظمانألنه ذكر صنفني  ؛يستفاد من هذه اآلية: بيان عداوة غري املسلمني للمسلمني 

هؤالء يستفاد من اآلية الكرمية أن   ؛وهم كل أصحاب األوثان ،وهم اليهود والنصارى واملشركني ؛أوتوا الكتاب

  من أين نأخذ أم أعداء؟ أم ما يودون اخلري للمسلمني . ؛كلهم أعداء للمسلمني

وأن نعلم أن  ،ومن فوائد اآلية: أنه جيب علينا أن حنذر من كل تصرف يصدر عن اليهود والنصارى واملشركني

  أن مينعوا اخلري عن املسلمني . ،مجيع تصرفام حياولون أن مينعوا اخلري عن املسلمني

ألن من ود  ؛حياولون أيضا الكرمية: أن أعداء املسلمني من اليهود والنصارى واملشركنيومنها نستفيد من اآلية 

االقتصاد والتكافل  ةال ال؟ ألن استقامإو  ،يقضوا على اقتصاد املسلمني نحياولون أ ـ شيئا حاول احلصول عليه

  االجتماعي هذا من اخلري. 

    ألنه من اخلري. ؛عن املسلمني التقدم العسكري انعو ميأن أن هؤالء الكفار يودون أيضا  :ومنها أيضا نستفيد

أليش؟ ألن إقبال املؤمنني  ؛نعلم أن هؤالء الكفار يسعون للمسلمني بكل ما يصدهم عن دينهم :ومنها أيضا 

 واألرض  ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء  خري وسبب خري ((على الدين 

 ؛أي شيء هم يودون هذا الكفار كل شيء يصد الناس عن دينهم من مالهي ومالعب وحيلولة دون)) هؤالء 

وإذا أردت أن تعرف فانظر إىل خمططام الرهيبة املخيفة الذين يقدموا للمسلمني وكأا البس ثويب زور على 

  . ، كذبأا هي احلسنة وهي املقدمة للناس ولكنها يف احلقيقة كذب

بأن نعلم مادام ما يودون لنا اخلري  ، أي قيادةأي قيادةه حيرم على املسلمني أن يولوا هؤالء الكفار ومنها: أن 

 ؟أو يقودك إىل اخلري ؟لخريلك اخلري ميكن يقودك ل الذي ما يريد ؛فإم ال يقودوننا إىل اخلري أبدا مهما كان األمر



وال يف نظام وال يف أي شيء جيب أن يكونوا  يف ختطيط م سلطة على املسلمني الوهلذا حيرم أن جيعل هل ؛ال ميكن

ا نعلمه من مصاحلنا وهم حتت ملوإذا استعنا م فإمنا نستعني م  ؛حتت إمرة املسلمني وحتت تدبري املسلمني

سلطاتنا أما أن جنعل هلم األمر على املسلمني فهذا نعلم علم اليقني من كالم ربنا الذي يعلم ما يف القلوب أم 

ما يود أن  (( من غريهم جييئنااخلري ، ما يودون ال يريدون لنا إال الشر مادام أم ما يودون اخلري جييئنا من غريهم

وهلذا جيب علينا حنن شباب املسلمني أن  ؟رياخل حيبون لناكيف   ؛)) ما هو منهم ينزل عليكم من خير من ربكم

كل املسلمني أن ينتبهوا هلذا األمر وأن أعداءهم من أهل الكتاب   باعتبارننتبه هلذا األمر من شيوخ املسلمني 

فإذا جيب  ؛واضح؟ نعم ،وينبوع األرض لفعلوا م لو استطاعوا أن مينعوا القطروأ ،واملشركني ال يريدون إال الشر

ليس  ألن إحسان الظن مبن ؛علينا على هذا األساس أن حنذر من خمططام وأن نكون دائما على سوء ظن م

نعم من كان أهال لإلحسان أحسن به الظن ألنك ما ميكن أن متشي مع  ، ذل وضعف؛أهال له ما هو إال ذل

وجنب وضعف  أهال لذلك فإن إحسان الظن به خور لكن من مل يكن ؛أي شخص إال وأنت حمسن الظن به

ون أن ينزل علينا من خري من ألم ما يود ؛ومن قيادام ومن خمططام موهلذا جيب علينا أن حنذر منه ؛وذل

اليهود حسدوا املسلمني ملا وهلذا فأي خري يكون سواء كان دينيا أو دنيويا  )) من خير ((وهلذا قال:  ؛ربنا

   جاءهم الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم وآمنوا به ونزل عليه هذا الكتاب كرهوا ذلك وهم ال يودون هذا.

 يشاء  واهللا يختص برحمته من  ((من أين نأخذها؟  ؛يرده ود واد أو كراهة كارهومن فوائد اآلية: أن خري اهللا ال 

واعلم  ( وعلى هذا جاء احلديث الصحيح:  ؛فال ميكن هلؤالء النصارى واليهود واملشركني أن مينعوا فضل اهللا ))

اهللا لك ولو اجتمعوا أن يضروك  هأن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتب

  ). بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك

وإثبات  ))؛ برحمته ((وإثبات الرمحة لقوله:  )) من يشاء ((لقوله:  ؛إثبات املشيئة هللا ومن وفوائد اآلية أيضا:

وإثبات  )) ذو الفضل (( وإثبات الفضل لقوله: ؛ن التخصيص يدل على اإلرادةفإ )) يختص ((اإلرادة لقوله: 

عف ايض تعاىل فضل حمدود وفضل اهللا فضل عظيم ال حدود له فإن اهللا ،أن فضله ليس كفضل غريه فضل غريه

   من يشاء واهللا واسع عليهم.

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا  هذه اآلية قوله تعاىل: (( ارضطيب من يع

ين ورهبانا وأنهم ال سيسن آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قولتجدن أقربهم مودة للذي

  )) مدين؟  يستكبرون

  . . .؟تكملة اآلية تدل على أن هؤالء النصارى أكثر الناس مودة للمؤمنني ....الطالب:



آمنوا ال تتخذوا يا أيها الذين  ((يعين أم نصارى من نوع معني ما هم كل النصارى وإال فاهللا يقول:   الشيخ:

)) بعض اليهود والنصارى أولياء بعض وهذا أمر مشاهد ومن تتبع  اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض

 ؛ألم ضد عدو مشرتك وهو املسلمون ؛واليهود دائما مع النصارى ،التاريخ وجد أن النصارى دائما مع اليهود

  عداء حيبون أن يقضوا على هذا العدو فيجتمعون عليه. عدو مشرتك لو كانوا فيما بينهم أ مومن كان هل

  : النوع اخلاص بالنصارى وجد يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وإال باق الطالب

)) فإذا  ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ((  الشيخ:

  حياة الرسول أو بعد مماتهوجد هذا النوع من النصارى سواء يف 

   ؟قد يسلموا  حىت اليهود الطالب: 

اآلن  ىصار ناللكن  ؛أن منهم قسيسني ورهبان وأم ال يستكربون مسألةهي قضية إسالم لكن ما   الشيخ:

هذه اجلماعة فإن رؤساءهم وكرباءهم وأحبارهم على العكس من  حكمناأسلم حىت واحد  إذا هوما  ؛مستكربون

   ذلك.

  م آمنوا أال تشري إىل أاآلية : الطالب

  من؟  الشيخ:

  هؤالء اليهود الطالب:

  ما هم كلهم )) بأن منهم ((ال  الشيخ:

  ؟  .....ما يرد على هذه الشبهة بأن اآلية الطالب: 

بأم إذا مسعوا  :إال أن يقال )) ذلك منهم قسيسين ((ألن قوله:  ؛اآلية ما دلت على أم كلهم آمنوا  الشيخ:

منوا يف عهد الرسول صلى اهللا آفيمكن أن نقول إن يف نصارى  ؛وال جيعل وإذا مسعوا عائدا على قسيسني ورهبان

   ....أي نعمعليه وسلم  النصارى الذين آمنوا يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم 

                ؟  فيه شبه من اليهودمل يود للمسلمني خريا فهو خذ من اآلية أن كل من يؤ يا شيخ؟ ما  الطالب: 

نعم يؤخذ أن من مل يود اخلري للمسلمني فإنه فيه شبها من اليهود والنصارى نعم هذه فائدة مجيلة أن   الشيخ:

ألن يف احلقيقة من مل يهتم بأمر  ؛اإلنسان الذي ما يود اخلري للمسلمني فإن فيه شبها من اليهود والنصارى

                              املسلمني فليس منهم ومن أراد هلم الشر أو ما أراد هلم اخلري ما يود هلم فإن فيه شبه من اليهود والنصارى.

سلف الصاحل؟ هؤالء ما يودون أن ينزل علينا خريا من ربنا ألن طيب الذين ال يودون أن تستقيم األمة على ج ال

هؤالء فالذين يريدون منا مثال أن نسري على ما سار عليه  ؛االستمرار على ج السلف الصاحل هو الذي فيه اخلري



ياة القلوب البدين دون ح يهوراء الظهور ويقول نعتين بالرتف اليهود النصارى من االنفتاح على الدنيا وترك اآلخرة

لمؤمنني هو الذين يريد لألن حقيقة األمر أن املؤمن املخلص لإلميان و  ؛فهؤالء فيهم شبه من اليهود والنصارى

اإلتراف الذي يستلزم إعراض  ،فهم فيتلفهمللمؤمنني أن يستقيموا على دين اهللا بأي وسيلة ما هو يريد أن يرت 

إنهم كانوا قبل ذلك  ((النار  لبل إنه إتالف هو سبب دخلو رافا ن دين اهللا هذا يف احلقيقة ليس إتعالناس 

لمبعوثون أو آبائنا أإنا وعظاما متنا وكنا ترابا  أئذامترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون 

)) كل هذه األوصاف اآلن وجدت يف كثري من املسلمني بسبب ما فتح عليهم من الدنيا نسأل اهللا  األولون

   السالمة.

                                                  ؟كوم قريبني من املسلمني شيخ هل يصح على النصارى اسم املسيحيني . .الطالب:

هذا  للمسيح وهذا املسيح بريء منه ني خطأ ألن املسيحي معناه املنتسبأم مسيحي بعد إطالقحىت   الشيخ:

  أشكل من النصارى

  .؟.........الطالب:

 م عدلوا وهلذا ما عدلواأهذا السبب  ؛يقولون هم مسيحيني ألجل أن يربروا أم على دين ال ألم    الشيخ:

لكن  ؛الفقهاء حىت املتأخرين يسموم نصارى حقيقةوإال  ستعمارعن النصارى إال يف العصور املتأخرة عصور اال

كتاب صاروا يستعملون   استعمرتستعمار وقويت شوكتهم يف بعض البالد وصاروا يف البلدان اليت اال ملا استوىل

سيح عيسى بن املألن  ؛مسيحيني مبجرد ما تسمع املسيحي تشعر بأنه على دين صحيحإال و  ،املسيحيني لفظ

وهم نصارى كما ن قال نصارى فسمأنا أظ ؛صحيح لكن نصارى ما تكون  هذا الفهم هفدينمرمي رسول اهللا 

                                                                     اهللا وصار معىن نصارى ما هو من النصرة نصارى نسبة للبلد مساهم

  الرسول له األجر مرتنيمبا جاء به الذي يؤمن  هو اآلن أن مأي معلو 

  صارى:نطلق عليهم نالطالب 

   .تسمى.... النافيةإذا آمنوا صاروا مسلمني  ،ذا اآلن صاروا مسلمنينقول اآلن مسلمني إال   الشيخ:

ما ننسخ  ((والثالثة:  )) من آية أو ننسها خما ننس ((والثانية:  ؛هذه واحدة )) هاننسأما ننسخ من آية أو  ((

 ،هاوجهان: ننسأ يننس ؟ يكون يفيفيها ثالث قراءات: على قراءة ننسخ يكون ففيه ننس )) من آية أو ننسها

ما ننسخ من آية (( وعلى قراءة ما ننسخ يكون فيها قراءتني أيضا فيها قراءة واحده  ؛وننسها على قراءة ما ننسخ

ما  ((، )) آية أو ننسهاما ننسخ من  (( )) هاننسخ من آية أو ننس ((نعم؟ وهلذا عندي يكون  )) هاأأو ننس

ما ننسخ  ))  ننسها ((ويف ننسخ وجه واحدة وهي أو  ؛ففي ننسخ قراءتان وجهان )) هاننسخ من آية أو ننسأ



فعلى قراءة ننسخ بفتح النون يكون يف  ي؛ننسخ ننس ؛ننسخ ننسأ ي؛ننسخ ننس :إذا القراءات ثالثة ها؛أو ننس

أما . ننسها :وعلى قراءة ضم النون ننسخ يكون يف ننس قراءة واحدة ؛ها والثاين ننسهاأننس :ننسئها قراءتان

فما هذه شرطية فهي اسم شرط جازم جيزم فعلني األول فعل الشرط والثاين  )) ما ننسخ من آية ((عراب اإل

 ما ننسخ ((فقوله تعاىل:  ؛فهو معطوف عليه )) أو ننسها ((جوابه وفعل الشرط؟ ننسخ وجوابه نأت وأما قوله: 

.                                                  بضمري اجلمع للتعظيم وليس للتعدد ألن اهللا واحد )) ننسخ (( )) من آية أو ننسها

 ،الشمس الظل اإلزالة كقوهلم: نسخت ؛، النسخ يف اللغة اإلزالة أو ما يشبه النقل)) ما ننسخ ((وقوله تعاىل: 

نعم؟  لكنه يشبه النقل ؛نقليعين ما هو بإزالة وال هو ب ،وما يشبه النقل يف قوهلم: نسخت الكتاب ؛يعين أزالته

احلروف من األول  امنحتألنك ما نقلت حروفها ألنه لو كان نسخ  الكتابة نقله كان إذا نسخت  يشبه النقل؛

ة حكم إزال ،شرعي أو لفظه بدليل شرعيدليل أما يف الشرع فإنه إزالة حكم  ؛ألنك نقلت وليس األمر كذلك

 ،ويكون نسخ لفظ وحكم ،ألن النسخ يكون بنسخ احلكم مع بقاء اللفظ دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي؛

                                                                                      أوجه. ةثله ثال ؛ويكون نسخ  لفظ مع بقاء احلكم

من هذه ليست للتبعيض بل هي لبيان اجلنس ألن ما اسم شرط جازم يأيت  )) ما ننسخ من آية ((وقوله تعاىل: 

ألننا  ؛ية حىت حكمها؟ حىت احلكماآلال إاملراد باآلية نفس اآلية و  )) من آية ((وقوله:  ؛مبهم ومن آية للبيان

قوله؟ من آية أي لفظها أو ف ؛إن النسخ قد يكون لآلية وقد يكون للحكم مع بقاء اللفظ ذكرنا قبل قليلحنن 

ألا حمل النسخ الذي به األمر والنهي دون اآليات  ؛املراد ا اآلية الشرعية )) آيةمن  ((وقوله:  ؛حكمها

            أما  )) هاأننس ((و )) ننسها (( :فيها قراءتان )) ننسها (( )) أو ننسها((وقوله تعاىل:    الكونية.

            القلب عن معلوم هذا معىن  النسيان ذهول ،فهي من النسيان وهو ظهور القلب عن معلوم )) ننسها ((

هل هو تأخري احلكم أو تأخري  ؟وما معىن التأخري ؛فهو من النسأ وهو التأخري )) هاأننس ((وأما  )) اهسنن(( 

 ؛بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذاهذا وهذا اإلنزال؟ أن اهللا يؤخر إنزاهلا مث يأيت خبري منها ؟ نعم يشملها 

فهو من  )) ننسها ((وأما على قراءة أو  ؛إنزاهلا ئوقد ينسحكمها  ئوالصحيح أنه يشمل ألن اهللا قد ينس

ألن جمرد النسيان ما  ؛وليس جمرد النسياننساء الذي  يكون معناه رفع اآلية اإلنساء واملراد باإلنساء هنا اإل

وهي باقية كما يف حديث أيب بن كعب حني  النيب عليه الصالة والسالم قد ينسى بعض اآلياتف ؛يقتضي النسخ

لكن املراد اإلنساء الذي يقصد و  ) نسخت اآلية فقال هال كنت ذكرتنيها هال كنت ذكرتنيها(  :صلى فقال له

 اإلنساءفرق بينهما أن النسخ يبينه اهللا لرسوله أنه نسخ هذا ذا يبه رفع هذه اآلية  فهو شبيه بالنسخ إال أنه 

أما على  ؛إال فاملعىن واحد من حيث احلكم إما بالنسخ أو باإلنساءو أبدا  اوال يذكره اقلبه وال يذكرهمن ينساها 



 ؛فعلى احتمال نؤخر حكمها يكون املراد ا املنسوخة ؛أو نؤخر حكمها ،يعين نؤخر إنزاهلا )) هاننسأ ((قراءة 

وعلى االحتمال الثاين نؤخر إنزاهلا تكون اآلية ما بعد نزلت وال كلف الناس ا ولكن  ؛ألنه أخر حكمها وترك

   اهللا تعاىل أبدهلا بغريه .

واخلريية هنا بالنسبة من؟ بالنسبة للمكلف وكون اهللا سبحانه  ؛طهو جواب الشر  )) نأت بخير منها ((وقوله:    

يقول العلماء إن النسخ  ؟فما وجه اخلريية ؛احلكمة فيه واضحة ،حكمته آلية ليأيت خبري منها واضحوتعاىل ينسخ ا

وإن كان إىل أخف فاخلريية للتسهيل على العباد مع متام األجر وهذا  ؛إن كان إىل أشد فاخلريية بكثرة الثواب

وإن كان أخف فهو للتيسري عليهم وبيان نعمة اهللا  إن كان أشد فهو لكثرة الثواب للعبادألن الناسخ  ؛واضح

                                     .                                   يعين أو نأت مبثلها )) مثلهاأو  ((لكن قوله:  ؛سبحانه وتعاىل

واهللا تبارك وتعاىل حكيم ما يفعل شيئا إال للحكمة فما الفائدة إذا كان  ؟قد يقول قائل ما الفائدة إذا للنسخ

آخرا يدل على كمال عبوديته وإذا مل  ألنه إذا امتثل األمر أوال و ؛يقال الفائدة اختبار املكلف باالمتثال   مثله؟

هذا  ؛انظر مثال إىل حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة ؛اآلخر دل على أنه يعبد هواه وال يعبد موالهميتثل ب

مثل وال خري وال دون؟ مثل بالنسبة للمكلف ليس عنده فرق بني أن يتجه ميني أو مشال واضح؟ لكن بالنسبة 

 ؛لالجتاه إليه يكون هذا فيه خريولت إليه أوىل تحويل القبلة كون الذي حبالنسبة لالختبار املرء وامتثاله وكون 

قبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الوما جعلنا  وهلذا ضل من ضل وارتد من ارتد بسبب حتويل القبلة ((

)) فاإلنسان يبتلى مبثل هذا  الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إال على الذين هدى اهللا

إن كان املؤمن عابدا هللا يقول مسعنا وأطعنا إن أمرتين يا رب أن أجته إىل بيت املقدس اجتهت وإن أمرتين  ،النسخ

لكن اإلنسان الذي يعبد هواه يقول أليش هذا التغيري أمس يقول روح اجته كذا واليوم  ؛أن أجته إىل الكعبة اجتهت

ووعده  ،ذا يا مجاعة اآلية تدل على أن اهللا تعاىل وعدإ ؛يتبني بذلك العابد حقا ومن ليس بعابد ؟كذااجته  يقول 

يف فإذا أبدله خبري منه فاألمر ظاهر  ؛صدق بأنه ما ميكن ينسخ شيء إال أبدله خبري منه ويش بعد؟ أو مثلها

هل ينقاد املرء ألوامر اهللا سبحانه  ؛حدوث النسخ وإن أبدله مبثله فإن حكمة النسخ فيه االختبار واالمتحان

  توطئةوهنا الحظوا من هذا املكان إىل حتويل القبلة كل يف احلقيقة كما قاله ابن القيم كله  ؛داأو ال ينق وتعاىل

وهلذا جتد اآليات اليت بعدها كلها يف التحدث مع أهل  ؛لنسخ استقبال القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة

   دس إىل الكعبة.الكتاب الذين أنكروا غاية اإلنكار حتويل القبلة من البيت املق

                             ممكن هذا ؟ اآلية .... )) خير منهاب نأتأو  ((نسخ اآلية لنسبة اللو قلنا ب : الطالب    

  يعين قصدك لفظ اآلية؟  الشيخ:



  أي نعم  الطالب:

  ال املقصود احلكم   الشيخ:

  خري؟  ...حىت احلكم لكن ما يكون مثله   الطالب:

   ؟....ويش   الشيخ:

  يكون احلكم هذا خري من .........؟: الطالب

  خري ال شك إنه خري مثال ما أجد مثال للنسخ باملثل إال يف استقبال القبلةهو أي معلوم إنه    الشيخ:

  كون فيها تفاضل ؟يلكن يدل هذا على أن اآليات  الطالب:

فآية الكرسي  ؛تفاضل حبسب نزوالاتا فيها ال األحكام فيها تفاضل يف اخلري وكذالك اآليات أيض   الشيخ:

دل عليه أما باعتبار توالفاحتة أعظم سورة يف كتاب اهللا معروف فالتفاضل حبسب ما  ،كتاب اهللا  آية يفأعظم 

   املتكلم ا واحد.  ،املتكلم ا فليس تفاضل

اهلمزة هذه  )) ألم تعلم (())  نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اهللا على كل شيء قدير قال: ((

ألم نشرح لك  وكلما جاءت على هذه الصيغة فاالستفهام فيها للتقرير مثل: (( ؛لالستفهام واملراد به التقرير

))  ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اهللا )) (( ألم تعلم أن اهللا على كل شيء قدير )) (( صدرك

يقرر اهللا سبحانه وتعاىل املخاطب سواء قلنا إنه الرسول صلى  )) م تعلملأ ((ه: فقول ؛أمثاهلا كثري يراد ا التقرير

                                خطابه يقرر اهللا إياه باالستفهام  بأنه يعلم أن اهللا على كل شيء قدير. ىتاهللا عليه وسلم أو كل من يتأ

ملن؟ للرسول صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه وقد ذكرنا أن  )) ألم تعلم ((اخلطاب يف قوله: 

                                لى اهللا عليه وسلم.ص األوىل أنه عام لكل من يصح خطابه إال إذا دلت القرينة على أنه خاص بالرسول

يقدر اهللا  ؛كل شيء هذا عام يف مجيع األشياء أن اهللا على كل شيء قدير  )) شيء قديرإن اهللا على كل  ((

ال ما يقدر؟ يقدر على كل شيء قدير إسبحانه وتعاىل أن جيعل السماء أرضا ؟ يقدر تنزل السماء ترتفع األرض و 

ملا أريد ا الوصف  )) قدير ((كلمة   فش )) على كل شيء قدير ((بني  اهللا وال حاجة إىل التفصيل ألن

قل هو القادر  جاءت ذه الصيغة فعيل لكن إذا أريد ا الفاعل أي أريد ا الفعل جاءت بلفظ الفاعل ((

لكن إذا قصد ا الصفة دائما تأيت بلفظ قدير  ؛)) ومل يقل القدير على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم

                                                                                 انه تعاىل.لتكون دالة على الكثرة واملبالغة يف قدرته سبح

 ،معىن القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز هذا القدرة )) على كل شيء قدير ((وقوله: 

ا املقابل للقدرة العجز إذ ؛القوة وصف يتمكن به من الفعل بدون ضعف ؛وصف يتمكن به الفاعل بدون عجز



)) ومل يقل  ل من بعد ضعف قوةعم من ضعف ثم جكاهللا الذي خلق واملقابل للقوة الضعف قال اهللا تعاىل: ((

        وال في األرض إنه كان عليما  كان اهللا ليعجزه من شيء في السماوات  وماوقال اهللا تعاىل: ((  ؛قدرة

يعين إنك قد علمت وتبني لك قدرة  )) علم أن اهللا على كل شيء قديرألم ت (( نعم.  ،)) ومل يقل قويا قديرا

اهللا على كل شيء ومن ذلك أنه قادر على أن ينسخ ما يشاء ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت ينسخ ما يشاء من 

   اآليات ويبقي ما يشاء هذا من متام قدرته سبحانه وتعاىل.

أن نقول فيها مثل ما قلنا يف األول  )) ألم تعلم (())  واألرضألم تعلم أن اهللا له ملك السموات  ((       

وأن اهللا وحده الذي له  ،اهللا له ملك السموات واألرض تقدمي ما حقه التأخري يدل على االختصاص واحلصر

 ؛يشمل ملك األعيان وملك التصرف ،وامللك يشمل ملك األعيان وملك التصرف ؛ملك السموات واألرض

والتصرف أيضا إنه ميلك  ؛؟ نعمكذا ،واألرض ملك هللا ،السماء ملك هللا ،واألرض ملك هللافأعيان السموات 

وال يرد على هذا إضافة امللك لإلنسان كما يف  ،كما يشاء ال معارض له وال ممانع  يتصرفأن سبحانه وتعاىل 

ألن ملك  ؛سبيل اإلطالق)) ويش يف هذا؟ ألن هذه اإلضافة ليست على  أو ما ملكت أيمانكم قوله تعاىل: ((

عليه إىل أن خيرج عن ملكه ببيع أو هبة أو  ستيالئهاإلنسان لألشياء حمدود وناقص ومقيد حمدود من مىت؟ من ا

وهلذا لو قال هذا ملكي  ؛ملكا مطلقا يتصرف فيه كما يشاء؟ ال هكذلك هو ناقص هل ميلك  ؛موت أو غري ذلك

إذا فملكه ناقص كذلك  الشيء، ما ميلك هذا الشيء؛ ز؟ ما ميلك هذاجيوز وال ما جيو  اآلن أباح لكم  ....أنا 

ا ما أشاء،  أشرتي ملك يل دراهملو قال ما عندي  ؛ال يتصرف إال حيث أمر ، مقيدأيضا ملك اإلنسان مقيد

 ؛الشرع ما ميكنك من هذا ؟أيش نقول أيش تقولون يل ملكي ؛شرتي ا شطرنجأ ، أبغىشرتي ا مخرأ أبغى

لكاته على سبيل ااز ال تإن ملك اإلنسان ملم :وهلذا قال بعض العلماء ؛تصرفك حمدود وملكك حمدود فأنت

لكن إن أعطي التصرف الذي الكامل لإلنسان فهو مالك وإن كان له بعض التصرف فهو أجري أو  ؛احلقيقة

كما جاءت السموات سبع واألرض سبع أيضا   )) ملك السموات واألرض ((مستعري أو ما أشبه ذلك. وقوله: 

نسخ من متام ال)) وهذا  ألم تعلم أن اهللا له ملك السموات واألرض به السنة صرحية وجاء به القرآن ظاهرا ((

   من متام ملكه هو الذي ميحوا ما يشاء ويثبت ما أحد يعرتض عليه. ها ببعضال ال؟ نسخ اآليات بعضإملكه و 

  حجازية؟ ؛ما نافية أظن )) ما لكم (())  اهللا من ولي وال نصير وما لكم من دون ((    

  ها امس )) من ولي وال نصير (( )) لكم ((نعم حجازية اخلرب   الطالب:

   امسها   الشيخ:

  : زائدة الطالب



  كلكم موافقني على هذا اآلن ؟ يعين حجازية  ما خيالف زائدة   الشيخ:

  أصله مالكم ويل وال نصري  الطالب:

  من حيفظ بيت األلفية؟   الشيخ:

  جائز .... الطالب:

  من حيفظ البيت   الشيخ:

  "نكاعملت ما دون إن ما بقا النفي وترتيب ز عمال ليس إ" الطالب:

  وجود؟م تيباآلن تر  هذا كالفصل ترتيب ، وترتيب زكن   الشيخ:

  ال : الطالب

ذا من هلتميميون واحلجازيون على أا غري عاملة و الإذا فليست حجازية هنا اتفقت  ؛تقدم اخلرب   الشيخ:

 ال ؛رتتيب لو قلت: ما زيد قائما صح لكن ما قائم زيد ما يصحالالشروط شروطها أربعة كما مر علينا أحدها 

                                                            حجازية اليت تعمل عمل ليس خاصة . احلجازية معناها إا تعمل ما كلها

إذ أن الغرض منه  ؛من حرف اجلر زائد إعرابا لكنه أصلي معىن )) وما لكم من دون اهللا من ولي ((طيب 

 (( ؛كم وجيلب لكم اخلريوالويل فعيل مبعىن فاعل أي من أحد يتوال  ؛التنصيص على العموم يعين مالكم أي ويل

واعلم أن األمة لو اجتمعوا وهذا كقول النيب عليه الصالة والسالم: (  ؛أي ناصر يدفع عنكم الشر )) وال نصير

 ماهللا لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ل هعلى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتب

) فكل إنسان ما له من دون اهللا أي من غري اهللا وسواه ويل جيلب له اخلري  يضروك بشيء إال قد كتبه اهللا عليك

دل هذا ففإذا كان األمر كذلك واهللا تعاىل له متام القدرة ومتام امللك ومتام الرعاية  ؛ناصر يدفع عنه الشر أبدا الو 

وأنه ال ينسخ إال ملصلحة من كان وليهم يتوىل أمورهم ويشرع هلم ما فيه  ،على أن النسخ من حقه سبحانه وتعاىل

   اخلري.

  ))مث قال: ((أم تريدون

      ؟كمة يف أن السماوات جتمع واألرض تفردما احل الطالب :

 ألن السموات أعظم ؛أعلم هذا واهللا ؛السماء ما ورد اء واألرض قصدكم جتمع األرض وتفردأي السم  الشيخ:

ألا أوسع وأعلى  ؛ألنه ال شك أن السموات أعظم من األرض ؛فتذكر جمموعة ليستفاد منها العظمة يف اجلمع

فهذا واهللا أعلم هو احلكمة  ألجل أن يكون اإلنسان مستحضرا للكمية والكيفية يف عظمة  ؛أقوىو وأشد 

   السموات .



ال منقطعة؟ إ)) أم هنا متصلة و  أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال: ((.......

  منقطعة: الطالب

نعم؟  الوجه األول يا غامن؟ ؛وقد ذكرنا أن الفرق بني املتصلة واملنقطعة من كم؟ من عدة أوجه منقطعة؛ الشيخ:

  من يعرف؟ الفرق بني أم املتصلة وأم املنقطعة؟

  ال حتتاج معادلواملنقطعة حتتاج معادل املتصلة : الطالب

  نعم هذه واحدة؛ ثانيا؟  الشيخ: 

  تكون مبعىن أواملتصلة تكون مبعىن بل واملنقطعة  :الطالب

هنا ما هو مبعىن أو يعين أمل تعلم أن اهللا له ملك السموات واألرض أو تريدون أن ف ؛أي نعم هذا فرقني   الشيخ:

 ((  ،تقول مثال أحتب اخلبز أم الرز؟ أيش يسميها؟ متصلة ؛لمعاد فهي مبعىن بل أيضا ما يف ؛تسألوا ما يصح

                                      ويش يصري؟ متصلة نعم.   )) مسواء عليهم أأستغفرت لهم أم لم تستغفر له

وأما فهي منقطعة مبعىن بل ومهزة االستفهام يعين بل أتريدون واإلضراب هنا ليس لإلبطال  )) أم تريدون (( :قال

قلنا إا مبعىن بل ومهزة االستفهام واإلضراب هنا ليس لإلبطال ألن األول ليس بباطل بل  )) أم تريدون ((قوله: 

أن تسألوا اإلرادة هنا مبعىن املشيئة وإن شئت فقل  )) تريدون ((وقوله:  ؛هو باق فاإلضراب هنا إضراب انتقال

و للمسلمني أو لكل أحد؟ قال بعض اخلطاب هنا هل ه )) أم تريدون (( ؛مبعىن احملبة ألن اإلنسان حمبته مشيئته

وقالوا  إنه للمشركني (( :وقيل ؛املفسرين إن اخلطاب لليهود حينما سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم آيات يأيت ا

احلة صولكن اآلية  ؛إنه للمسلمني قيل إنه للمسلمني :)) وقيل لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ينبوعا

كما سئل  ((دا صلى اهللا عليه وسلم رسول للجميع لكن ختصيصها باليهود يبعده قوله: ألن حمم ؛لألقوال كلها

إن اآلية صاحلة للجميع يعين أتريدون أن توردوا  :إمنا حنن نقول ؛كما سألتم موسى من قبل  :مل يقلو  )) موسى

وهذا الشك أن االستفهام يراد به  ؛اسئلة على رسولكم كما كانت بين إسرائيل تورد األسئلة على رسوهلاأل

أيها يا  وهلذا قال اهللا تعاىل : (( ؛اإلنكار يراد به اإلنكار على من يكثرون السؤال على النيب عليه الصالة والسالم

أن أعظم  : ()) وذكر النيب عليه الصالة والسالم صح عنه الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

) هذا أعظم املسلمني جرما والعياذ باهللا  سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألتهالناس جرما من 

فهذا ي وإنكار على الذين يسألون  ) من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته( فاحلاصل نعم؟ 

ب من املسلم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مسائل إما أا ما وقعت أو مسائل فرضية ال تقع إال نادرا واملطلو 

قرع بن األمن هذه املسائل مثال قول                 يسكت إذا قيل له شيء فعل وإن مل يقل له شيء فهو عفو.



 ) إن اهللا كتب عليكم الحج فقال أفي كل عام يا رسول اهللا ( :حابس ملا قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

هذا إنكار يف أي شيء؟ يف سؤال  )) تسألوا رسولكمن أن تريدو أم (( هذا السؤال غري حمله قال هذا نقول ف

فالصحابة  ؛وأما ما كلف اإلنسان به فال حرج فيه ؛النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أمور مل يكلف اإلنسان ا

القرآن من سؤال يف ونقل عن ابن عباس أن  ،فيبني احلكماهللا سؤاهلم  ويرضىدائما يسألون الرسول عليه والسالم 

يا جب لنا سؤال  ؟طيب نعدها اآلن ،هي ميكن عدهاو املسلمني للرسول عليه الصالة والسالم اثين عشر سؤاال 

  عبد الرمحن من سؤال املسلمني الذي يف القرآن  


